
แบบ  สขร.๑

๑. ซ้ือวสัดุส านกังาน (กองคลงั) ๑๖,๕๔๒ ๑๖,๕๔๒ ตกลงราคา หจก.รวมวิทยานครราชสีมา หจก.รวมวิทยานครราชสีมา มีคุณสมบติัครบถว้น ใบสัง่ซ้ือ

หจก.บุค๊เฮา้ส์นครราชสีมา เสนอราคาเหมาะสม เลขท่ี  ๖๒/๒๕๕๘

ร้านบุค๊วิลล ์ นครราชสีมา ภายในราคาท่ีก าหนด ลงวนัท่ี  ๑/๐๕/๒๕๕๘

๒. ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (กองคลงั) ๒๐,๑๐๐ ๒๐,๑๐๐ ตกลงราคา หจก.รวมวิทยานครราชสีมา หจก.รวมวิทยานครราชสีมา มีคุณสมบติัครบถว้น ใบสัง่ซ้ือ
หจก.บุค๊เฮา้ส์นครราชสีมา เสนอราคาเหมาะสม เลขท่ี  ๖๓/๒๕๕๘

ร้านบุค๊วิลล ์ นครราชสีมา ภายในราคาท่ีก าหนด ลงวนัท่ี  ๑/๐๕/๒๕๕๘

๓. ซ้ือวสัดุส านกังาน (ส านกัปลดั) ๑๑,๒๖๕ ๑๑,๒๖๕ ตกลงราคา หจก.รวมวิทยานครราชสีมา หจก.รวมวิทยานครราชสีมา มีคุณสมบติัครบถว้น ใบสัง่ซ้ือ
หจก.บุค๊เฮา้ส์นครราชสีมา เสนอราคาเหมาะสม เลขท่ี  ๖๔/๒๕๕๘

ร้านบุค๊วิลล ์ นครราชสีมา ภายในราคาท่ีก าหนด ลงวนัท่ี  ๑/๐๕/๒๕๕๘

๔. ซ้ือวสัดุส านกังาน ๑๒,๗๗๔ ๑๒,๗๗๔ ตกลงราคา หจก.รวมวิทยานครราชสีมา หจก.รวมวิทยานครราชสีมา มีคุณสมบติัครบถว้น ใบสัง่ซ้ือ
(กองการศึกษา) หจก.บุค๊เฮา้ส์นครราชสีมา เสนอราคาเหมาะสม เลขท่ี  ๖๕/๒๕๕๘

ร้านบุค๊วิลล ์ นครราชสีมา ภายในราคาท่ีก าหนด ลงวนัท่ี  ๑/๐๕/๒๕๕๘

                                 สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา 

หรือข้อตกลงในการซ้ือ
โดยสรุป

ล าดบัที่ งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจ้าง ราคากลางวงเงนิทีจ่ะซ้ือ

หรือจ้าง

วธีิซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา

                            องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา

                             วนัที ่   ๒   เดือน    มิถุนายน    พ.ศ.   ๒๕๕๘

หรือจ้าง

เหตุผลทีค่ัดเลือก



แบบ  สขร.๑

๕. ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ตกลงราคา หจก. เค.วี.พร้ินด้ิง หจก. เค.วี.พร้ินด้ิง มีคุณสมบติัครบถว้น ใบสัง่ซ้ือ

(ส านกัปลดั) ร้านกรีนปร้ินท์ เสนอราคาเหมาะสม เลขท่ี  ๖๖/๒๕๕๘

ร้าน เอน็ ฟลู เฮา้ ภายในราคาท่ีก าหนด ลงวนัท่ี  ๑/๐๕/๒๕๕๘

๖. ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ ๖,๓๒๐ ๖,๓๒๐ ตกลงราคา หจก. รวมวิทยา นม. หจก.รวมวิทยา นม. มีคุณสมบติัครบถว้น ใบสัง่ซ้ือ

(กองการศึกษา) หจก. บุค๊เฮา้ส์ นม. เสนอราคาเหมาะสม เลขท่ี  ๖๗/๒๕๕๘

ร้านบุค๊วิลล ์นม. ภายในราคาท่ีก าหนด ลงวนัท่ี  ๑๒/๐๕/๒๕๕๘

๗. ซ้ือยางมะตอยส าเร็จรูป ๓๖,๐๐๐ ๓๖,๐๐๐ ตกลงราคา ร้านชวย  อยูห่ลาย ร้านชวย  อยูห่ลาบ มีคุณสมบติัครบถว้น ใบสัง่ซ้ือ

นางสาวถาวร  หม่ืนรัตน์ เสนอราคาเหมาะสม เลขท่ี  ๖๘/๒๕๕๘

นายสมโภชน ์ ใจบญุ ภายในราคาท่ีก าหนด ลงวนัท่ี  ๒๐/๐๕/๒๕๕๘

๘. ซ้ือวารสาร (หนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ ๔๒๐ ๔๒๐ ตกลงราคา นางสายใจ  เจียกกระโทก นางสายใจ  เจียกกระโทก มีคุณสมบติัครบถว้น ใบสัง่ซ้ือ
-เดลินิวส์) เสนอราคาเหมาะสม เลขท่ี  ๗๐/๒๕๕๘

ภายในราคาท่ีก าหนด ลงวนัท่ี ๒๙/๐๕/๒๕๕๘

                            องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา
                             วนัที ่   ๒  เดือน    มิถุนายน    พ.ศ.   ๒๕๕๘

โดยสรุป

                                 สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน 

ล าดบัที่

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา 

หรือข้อตกลงในการซ้ือ
วงเงนิทีจ่ะซ้ือ

ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง
วธีิซ้ือหรือจ้าง

หรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา
เหตุผลทีค่ัดเลือกผู้ได้รับการคัดเลือกและ

หรือจ้าง
งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจ้าง ราคากลาง



แบบ  สขร.๑

๙. ซ้ือวสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิงและ ๑๘,๑๙๐ ๑๘,๑๙๐ ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรสารภีโชคชยั สหกรณ์การเกษตรสารภี มีคุณสมบติัครบถว้น ใบสัง่ซ้ือ 
หล่อล่ืน โชคชยั เสนอราคาเหมาะสม เลขท่ี  ๗๑/๒๕๕๘

ภายในราคาท่ีก าหนด ลงวนัท่ี  ๒๙/๐๕/๒๕๕๘

๑๐. จา้งเหมาประกอบอาหาร ๑๐,๘๘๐ ๑๐,๘๘๐ ตกลงราคา นางเบญจมาศ  ปักกาเว นางเบญจมาศ  ปักกาเว มีคุณสมบติัครบถว้น บนัทึกตกลงจา้ง
กลางวนัและอาหารว่างพร้อม นางนลิน  ฉนัทนาวิวฒันโ์ชติ นางนลิน ฉนัทนาวิวฒันโ์ชติเสนอราคาเหมาะสม เลขท่ี  ๑๐๓/๒๕๕๘
เคร่ืองด่ืม นางสุวรรณ์  ด าริการวิศาล นางสุวรรณ์  ด าริการวิศาล ภายในราคาท่ีก าหนด ลงวนัท่ี  ๑/๐๕/๒๕๕๘

๑๑. จา้งเหมาปรับอากาศ VIP ๗๘,๐๐๐ ๗๘,๐๐๐ ตกลงราคา นาบญุโชก ปะนะพตุโต นายบญุโชก ปะนะพตุโต มีคุณสมบติัครบถว้น บนัทึกตกลงจา้ง
๒  ชั้น  ไม่ประจ าทาง นายประวิทย ์ กรสูงเนิน เสนอราคาเหมาะสม เลขท่ี  ๑๐๔/๒๕๕๘

นายเสกสรรค ์ นพรัตน์ ภายในราคาท่ีก าหนด ลงวนัท่ี  ๑/๐๕/๒๕๕๘

๑๒. จา้งเหมาบริการรถตู ้ จ  านวน ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ตกลงราคา นายณฐัวุฒิ  แก่นกระโทก นายณฐัวุฒิ  แก่นกระโทก มีคุณสมบติัครบถว้น บนัทึกตกลงจา้ง
๑  คนั นายณรงคฤ์ทธ์ิ โดดกระโทก เสนอราคาเหมาะสม เลขท่ี  ๑๐๕/๒๕๕๘

นายสุชาติ  ไชยพนู ภายในราคาท่ีก าหนด ลงวนัท่ี  ๑/๐๕/๒๕๕๘

๑๓. จา้งเหมาบริการซ่อมแซม ๗๐๐ ๗๐๐ ตกลงราคา เพชรฉายคอมพิวเตอร์ เพชรฉายคอมพิวเตอร์ มีคุณสมบติัครบถว้น บนัทึกตกลงจา้ง
ครุภณัฑ ์เคร่ืองปร้ินเตอร์ เสนอราคาเหมาะสม เลขท่ี  ๑๐๖/๒๕๕๘
(กองช่าง) ภายในราคาท่ีก าหนด ลงวนัท่ี ๑/๐๕/๒๕๕๘

หรือจ้าง

เหตุผลทีค่ัดเลือก

โดยสรุป
ล าดบัที่ งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจ้าง วงเงนิทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วธีิซ้ือหรือจ้าง

หรือจ้าง ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคา หรือข้อตกลงในการซ้ือ

                                 สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน 

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา 

                            องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา
                             วนัที ่   ๒  เดือน    มิถุนายน    พ.ศ.   ๒๕๕๘

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ



แบบ  สขร.๑

๑๔. จา้งเหมาบริการประกอบอาหาร ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ตกลงราคา นางเปล่ียว คล่าโชคชยั นางเปล่ียว  คล่าโชคชยั มีคุณสมบติัครบถว้น บนัทึกตกลงจา้ง
กลางวนัศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ เสนอราคาเหมาะสม เลขท่ี  ๑๐๗/๒๕๕๘
บา้นทา่ตะเคียน ภายในราคาท่ีก าหนด ลงวนัท่ี  ๑/๐๕/๒๕๕๘

๑๕. จา้งเหมาบริการเกบ็ขยะมูลฝอย ๒๑,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐ ตกลงราคา นายสมพอ  พร้อมกระโทก นายสมพอ  พร้อมกระโทก มีคุณสมบติัครบถว้น บนัทึกตกลงจา้ง
ในเขตพ้ืนท่ีองคก์ารบริหาร (หวัหนา้ชุด) (หวัหนา้ชุด) เสนอราคาเหมาะสม เลขท่ี  ๑๐๘/๒๕๕๘
ส่วนต าบลพลบัพลา ภายในราคาท่ีก าหนด ลงวนัท่ี  ๑/๐๕/๒๕๕๘

๑๖. จา้งเหมาบริการประกอบอาหาร ๑๐,๓๕๕ ๑๐,๓๕๕ ตกลงราคา นางเบญมาศ  ปักกาเว นางเบญจมาศ  ปักกาเว มีคุณสมบติัครบถว้น บนัทึกตกลงจา้ง
ว่างพร้อมเคร่ืองด่ืมและอาหาร นางนลิน  ฉนัทนาวิวฒันโ์ชติ เสนอราคาเหมาะสม เลขท่ี  ๑๐๙/๒๕๕๘
กลางวนั (รับรองการประชุม นางสุวรรณ์  ด าริการวิศาล ภายในราคาท่ีก าหนด ลงวนัท่ี  ๑๒/๐๕/๒๕๕๘
ทอ้งถ่ิน)

๑๗. จา้งเหมาบริการถ่ายเอกสาร ๒,๔๓๘ ๒,๔๓๘ ตกลงราคา ร้านศรีอ าพล ร้านศรีอ าพล มีคุณสมบติัครบถว้น บนัทึกตกลงจา้ง
เขา้เล่ม เสนอราคาเหมาะสม เลขท่ี  ๑๑๐/๒๕๕๘

ภายในราคาท่ีก าหนด ลงวนัท่ี  ๑๒/๐๕/๒๕๕๘

๑๘. จา้งเหมาบริการจดัท าตรายาง ๕,๓๙๐ ๕,๓๙๐ ตกลงราคา ร้านรวมวิทยา ร้านรวมวิทยา มีคุณสมบติัครบถว้น บนัทึกตกลงจา้ง
(ส านกัปลดั) เสนอราคาเหมาะสม เลขท่ี  ๑๑๑/๒๕๕๘

ภายในราคาท่ีก าหนด ลงวนัท่ี  ๒๑/๐๕/๒๕๕๘

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา 
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือจ้าง

วธีิซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา
เหตุผลทีค่ัดเลือก

                                 สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน 
                            องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา

วงเงนิทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง

                             วนัที ่   ๒  เดือน    มิถุนายน    พ.ศ.   ๒๕๕๘

ล าดบัที่ งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจ้าง
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ



แบบ  สขร.๑

๑๙. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ๙๙,๐๐๐ ๙๙,๐๐๐ ตกลงราคา หจก.มัง่คัง่ ๙๙ หจก.มัง่คัง่ ๙๙ มีคุณสมบติัครบถว้น บนัทึกตกลงจา้ง  
เสริมเหลก็ทดแทนถนนลาดยาง หจก.ปิยะชุน เสนอราคาเหมาะสม เลขท่ี  ๑๑๒/๒๕๕๘
เดิมท่ีช ารุด  หมู่ท่ี ๓ หจก.ไตรภูมิ  ๙๙๙ ภายในราคาท่ีก าหนด ลงวนัท่ี  ๒๒/๐๕/๒๕๕๘

๒๐. ปรับปรุงหอ้งศูนยป์ฏิบติัการ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ตกลงราคา หจก.เพชรเทวญัอิมเมท หจก.เพชรเทวญัอิมเมท มีคุณสมบติัครบถว้น บนัทึกตกลงจา้ง  
อปพร. อบต.พลบัพลา หจก.นครราชสีมาเทพประทีป เสนอราคาเหมาะสม เลขท่ี  ๑๑๓/๒๕๕๘

หจก.เกียรติพฒัน ์คอนสตรัคชัน่ ภายในราคาท่ีก าหนด ลงวนัท่ี  ๒๖/๐๕/๒๕๕๘

๒๑. โครงการปรับปรุงหอ้งท างาน ๑๔,๐๐๐ ๑๔,๐๐๐ ตกลงราคา หจก.เพชรเทวญัอิมเมท หจก.เพชรเทวญัอิมเมท มีคุณสมบติัครบถว้น บนัทึกตกลงจา้ง  
ประธานสภา อบต.พลบัพลา หจก.นครราชสีมาเทพประทีป เสนอราคาเหมาะสม เลขท่ี  ๑๑๔/๒๕๕๘

หจก.เกียรติพฒัน ์คอนสตรัคชัน่ ภายในราคาท่ีก าหนด ลงวนัท่ี  ๒๖/๐๕/๒๕๕๘

๒๒. โครงการปรับปรุงหอ้งท างาน ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ตกลงราคา หจก.เพชรเทวญัอิมเมท หจก.เพชรเทวญัอิมเมท มีคุณสมบติัครบถว้น บนัทึกตกลงจา้ง  
กองคลงั หจก.นครราชสีมาเทพประทีป เสนอราคาเหมาะสม เลขท่ี  ๑๑๕/๒๕๕๘

หจก.เกียรติพฒัน ์คอนสตรัคชัน่ ภายในราคาท่ีก าหนด ลงวนัท่ี  ๒๖/๐๕/๒๕๕๘

๒๓. โครงการปรับปรุงหอ้งท างาน ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ตกลงราคา หจก.เพชรเทวญัอิมเมท หจก.เพชรเทวญัอิมเมท มีคุณสมบติัครบถว้น บนัทึกตกลงจา้ง  
กองช่าง หจก.นครราชสีมาเทพประทีป เสนอราคาเหมาะสม เลขท่ี  ๑๑๖/๒๕๕๘

หจก.เกียรติพฒัน ์คอนสตรัคชัน่ ภายในราคาท่ีก าหนด ลงวนัท่ี  ๒๗/๐๕/๒๕๕๘

ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือจ้าง

                            องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา
                             วนัที ่   ๒  เดือน    มิถุนายน    พ.ศ.   ๒๕๕๘

ล าดบัที่ งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจ้าง วงเงนิทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วธีิซ้ือหรือจ้าง
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลทีค่ัดเลือก

                                 สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน 

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา 

หรือข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา



แบบ  สขร.๑

๒๔. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ๒๑,๕๐๐ ๒๑,๕๐๐ ตกลงราคา นายศรีไพร  ขอหวนกลาง นายศรีไพร  ขอหวนกลาง มีคุณสมบติัครบถว้น บนัทึกตกลงจา้ง
ถนนหินคลุก บา้นกดุสวาย นายพิเชษฐ ์ หง่อยกระโทก เสนอราคาเหมาะสม เลขท่ี  ๑๑๗/๒๕๕๘
หมู่ท่ี  ๑๒ นางนลิน ฉนัทนาวิวฒันโ์ชติ ภายในราคาท่ีก าหนด ลงวนัท่ี  ๒๘/๐๕/๒๕๕๘

๒๕. ซ่อมแซมครุภณัฑร์ถยนต์ ๙,๒๕๕.๕๐ ๙,๒๕๕.๕๐ ตกลงราคา บริษทั  เอกสหกรุ๊ป จ ากดั บริษทั  เอกสหกรุ๊ป จ ากดั มีคุณสมบติัครบถว้น บนัทึกตกลงจา้ง
ส่วนกลาง เสนอราคาเหมาะสม เลขท่ี  ๑๑๘/๒๕๕๘

ภายในราคาท่ีก าหนด ลงวนัท่ี  ๒๙/๐๕/๒๕๕๘

๒๖. จา้งเหมาบริการประกอบอาหาร ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๖๐๐ ตกลงราคา นางเปล่ียว  คล่าโชคคชยั นางเปล่ียว  คล่าโชคชยั มีคุณสมบติัครบถว้น บนัทึกตกลงจา้ง
กลางวนัศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ เสนอราคาเหมาะสม เลขท่ี  ๑๑๙/๒๕๕๘
บา้นทา่ตะเคียน หมู่ท่ี  ๑๓ ภายในราคาท่ีก าหนด ลงวนัท่ี  ๒๙/๐๕/๒๕๕๘

๒๗. จา้งเหมาบริการเกบ็ขยะมูลฝอย ๒๑,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐ ตกลงราคา นายสมพอ  พร้อมกระโทก นายสมพอ  พร้อมกระโทก มีคุณสมบติัครบถว้น บนัทึกตกลงจา้ง
ในเขตพ้ืนท่ี อบต.พลบัพลา (หวัหนา้ชุด) (หวัหนา้ชุด) เสนอราคาเหมาะสม เลขท่ี  ๑๒๐/๒๕๕๘

ภายในราคาท่ีก าหนด ลงวนัท่ี  ๒๙/๐๕/๒๕๕๘

เหตุผลทีค่ัดเลือก
งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจ้าง วงเงนิทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วธีิซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

                                 สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน 

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา 

หรือข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือจ้าง

                            องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา
                             วนัที ่   ๒  เดือน    มิถุนายน    พ.ศ.   ๒๕๕๘

ล าดบัที่



                                                                                                                                                                                                             

 

 


